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Cuvânt-înainte

ÎN DECURSUL ANILOR, am primit sute de mii de scrisori – în prezent,
sosesc cam o sutã de scrisori pe zi. În marea lor majoritate, conþin
întrebãri ce parcurg întregul registru, de la problemele personale
care ne frãmântã pe toþi, pânã la problemele omenirii, care ne
preocupã în egalã mãsurã. La ce se rezumã toate aceste scrisori? La
o singurã întrebare: ce aþi învãþat de la viaþã ºi ce sfaturi ne puteþi da
pentru a putea trece peste o dificultate sau alta?
În mod cert, niciun om nu este înzestrat cu atâta înþelepciune.
Niciun om nu este în mãsurã sã ofere rãspunsuri general valabile.
Niciun om nu deþine cheia soluþiilor definitive. Dar întrebãrile sunt
din acelea pe care toþi ni le punem de-a lungul vieþii; sunt întrebãri la
care toþi trebuie sã gãsim, într-un fel sau altul, un rãspuns. Nu în mod
irevocabil, pentru cã viaþa este mult prea labilã, mult prea vie pentru
rãspunsuri definitive. Aºa cã m-am simþit obligatã sã stau ºi sã analizez
cu atenþie unele dintre întrebãri, pentru a încerca sã-mi descopãr
propriile rãspunsuri, sã descopãr ce am învãþat eu de la viaþã.
Când încerci sã redai în cuvinte simple rãspunsurile pe care le-ai
gãsit la problemele vieþii, riºti sã dai impresia cã rãspunsul tãu este fie
singurul posibil, fie cel mai bun. Ceea ce ar fi, bineînþeles, absurd. Nu
am de oferit o astfel de înþelepciune atotcuprinzãtoare, ci doar câteva
repere care s-au dovedit utile pentru mine în decursul unei vieþi îndelungate. Poate cã în acest fel voi ajuta pe cineva sã ocoleascã acele
capcane pe care eu nu le-am putut ocoli sau sã evite greºelile pe
care eu nu le-am putut evita. Sau poate cã nu învãþãm decât din
propriile noastre greºeli. Esenþial este sã învãþãm.
A învãþa ºi a trãi. În fond, sunt unul ºi acelaºi lucru, nu? Nu existã
experienþã din care sã nu putem învãþa ceva. Când încetãm sã mai
învãþãm, încetãm practic sã mai trãim, în cel mai profund sens.
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Iar scopul vieþii, în cele din urmã, este acela de a o trãi, de a savura la
maximum experienþa, de a cãuta cu sete ºi fãrã teamã noi experienþe,
mai bogate.
Dar nu putem trãi din plin dacã nu suntem mânaþi de curiozitate,
de un spirit neobosit de aventurã. Experienþa poate avea sens numai
dacã suntem capabili sã-l înþelegem. ªi nu-l putem înþelege decât dacã
am ajuns sã ne cunoaºtem pe noi înºine, o cunoaºtere bazatã pe o
autodisciplinã câºtigatã, de multe ori, cu sacrificii, dar cu multã voinþã,
care ne învaþã sã alungãm frica ºi care ne elibereazã pentru a putea
trãi cea mai minunatã aventurã a vieþii.
Viaþa mea a fost plinã de activitate ºi, din fericire, de oameni.
I-am vãzut transformând înfrângerea în victorie; i-am vãzut învingând
teama ºi triumfând puternici ºi liberi; i-am vãzut schimbând o viaþã
stearpã într-una roditoare ºi bogatã.
Am un mare respect pentru rasa umanã. Când ia viaþa în piept,
are capacitatea de se reinventa.
Nu cuvintele exprimã cel mai bine filozofia unui om, ci alegerile
pe care le face. Oprindu-mã sã examinez semnificaþia lecþiilor pe
care le-am învãþat, sunt multe în care cred enorm, ºi multe de care
nu sunt sigurã. Dar, de un lucru, cel puþin, sunt absolut sigurã: cu
timpul, ne modelãm viaþa ºi ne modelãm pe noi înºine. Procesul nu
se încheie decât atunci când ne încheiem socotelile cu viaþa. Iar alegerile pe care le facem sunt, în esenþã, propria noastrã responsabilitate.
Hyde Park
Ianuarie, 1960

OOOOOOOOOOOOOO
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Dificila artã a maturitãþii
ACUM CÂÞIVA ANI, cineva mi-a cerut sã dau definiþia unei persoane mature. Iat-o:
„O persoanã maturã este cea care nu gândeºte doar în termeni
absoluþi, cea care este capabilã sã fie obiectivã chiar ºi atunci când
este profund tulburatã emoþional, cea care a învãþat cã în fiecare om
ºi în fiecare lucru existã ºi o parte bunã, ºi o parte rea, ºi care dã
dovadã de sensibilitate ºi mãrinimie în toate împrejurãrile vieþii, ºtiind
cã în aceastã lume toþi avem nevoie de iubire ºi bunãvoinþã.”
La acea vreme, a fost cea mai bunã definiþie pe care am putut-o
da. Dar, de atunci, m-am gândit mult la ea ºi am înþeles cã nu este
suficient de completã pentru a cuprinde toate calitãþile pe care le
presupune adevãrata maturitate a personalitãþii umane.
Prima, în opinia mea, este autocunoaºterea. Trebuie sã doreºti
sã te cunoºti pe tine însuþi. Trebuie sã fii cinstit cu tine însuþi. Trebuie
sã încerci sã înþelegi în mod realist ce te determinã sã faci ceea ce
faci ºi sã simþi ceea ce simþi. Nu poþi avea cu adevãrat compasiune ºi
înþelegere faþã de ceea ce li se întâmplã altora dacã nu cunoºti ºi nu
accepþi adevãrul despre tine. Dar trebuie sã ai curaj sã te priveºti în
oglindã ºi sã recunoºti ceea ce te motiveazã în tot ceea ce faci.
Aceastã autocunoaºtere se dezvoltã treptat. Nu o putem dobândi
pe toatã dintr-odatã, oprindu-ne pur ºi simplu pentru a face bilanþul
activelor ºi pasivelor personale. Într-un fel, ne împiedicã tot acel vãl
protector cu care ne acoperim motivele reale, de aceea ne este greu
sã rãzbatem pânã la adevãr. Dar dacã continuaþi sã încercaþi, cinstit ºi
cu curaj, chiar ºi când ceea ce aflaþi vã înfioarã, chiar ºi când vã
ºocheazã ºi vã revoltã, pânã la urmã veþi trãi acele bruºte revelaþii:
„Aha, de asta am fãcut ce-am fãcut!” sau „De ce nu mi-am dat seama
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cã nu asta am vrut sã spun?” sau „Acum înþeleg de ce mi-era fricã
sã fac aºa ceva”.
Aceastã introspecþie prezintã însã un risc. Unii devin atât de
pasionaþi, atât de fascinaþi de aceastã cãlãtorie a descoperirii sinelui,
încât nu se mai întorc din drumul pe care au pornit. Rãmân complet
absorbiþi în autoexaminarea propriei persoane.
Din punctul meu de vedere, cunoaºterea de sine este vitalã
pentru menþinerea unui echilibru. Diverse împrejurãri mã obligã sã
ascult multe declaraþii laudative. Dacã ar fi fost sã le dau crezare, aº
fi devenit peste mãsurã de nesuferitã, dar, cunoscându-mã bine, îmi
dau seama cã sunt absurde ºi cã reflectã doar o simplã combinaþie
de conjuncturi.
În primul rând, am moºtenit bunãvoinþa manifestatã faþã de soþul
meu, nevoit sã trãiascã într-o perioadã istoricã în care a fost învestit
cu puterea, dar a avut ºi dorinþa de a-ºi ajuta poporul atunci când
acesta a avut nevoie de el. Calitãþile de lider l-au împuternicit sã
ofere unui mare numãr de oameni un nou început în viaþã. Dar, ca pe
oricare alt lider, unii l-au urât, alþii l-au iubit, iar atunci când a murit
i-am moºtenit o parte din acea bunãvoinþã numai prin asociere cu
lucrurile pe care le-a fãcut.
Apoi, pentru cã interesele mele se înscriau în aceeaºi linie ºi
pentru cã am fãcut eu însãmi unele lucruri într-o perioadã în care
oamenii aveau nevoie de ajutor, am fost în stare sã merg înainte, ºi
mulþi m-au crezut capabilã de lucruri pe care nu le-aº fi putut face
niciodatã de una singurã. Succesele mele s-au datorat, în mare parte,
asocierii cu alte persoane.
Când devii conºtient cã de unul singur poþi face foarte puþine
lucruri, înveþi sã fii umil. Oricât de multe osanale þi s-ar închina, odatã
ce îþi înþelegi cu adevãrat limitele, vei fi capabil sã asculþi detaºat
laudele, ca ºi cum te-ai uita la fotografia altcuiva.
În ceea ce ne priveºte, în ceea ce priveºte calitãþile sau defectele
noastre, ne putem lãsa cu uºurinþã induºi în eroare. Atât timp cât
vom avea o concepþie greºitã despre noi înºine, ºi motivaþiile noastre
vor fi greºite.
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Dar dacã motivaþiile voastre sunt corecte, vã va fi mult mai uºor
sã-i evaluaþi pe ceilalþi oameni. Nu-i puteþi judeca pe alþii dacã vã
înºelaþi în privinþa voastrã. Mai ales când aveþi de-a face cu tineri.
Dacã vã recepþionaþi clar propriile motivaþii, vã va fi mult mai uºor
sã-i determinaþi pe tineri sã-ºi înþeleagã propriile lor motivaþii.
Curios este cã mulþi se tem sã se cunoascã pe ei înºiºi, pentru cã
pleacã de la premisa, deseori complet eronatã, cã vor descoperi numai
lucruri care nu le fac cinste. În realitate, autocunoaºterea te ajutã, în
mare parte, sã-þi percepi mai bine forþa interioarã la care poþi apela,
ºi de care nu erai conºtient.
Pentru cã este mai uºor sã spui „nu pot” decât „pot”, sau mãcar
decât „pot sã încerc”, mulþi oameni trec prin viaþã fãrã a ºti cã dispun
de o forþã nevalorificatã, ba chiar ºi de talente nevalorificate. Nu
ºi-au explorat îndeajuns propriile capacitãþi. Pur ºi simplu nu ºtiu care
este adevãrata lor forþã.
În tinereþe, eram convinsã cã dacã nu-mi asigura cineva traiul, aº
fi fost neajutoratã. Nu mã vedeam capabilã de vreo meserie decât,
eventual, de cea de menajerã sau de bonã. Nu credeam cã puteam
gãti pentru cã nu o fãcusem niciodatã. A trebuit sã învãþ exersând ºi
cred cã nu aº fi învãþat niciodatã anumite lucruri dacã nu mi-ar fi fost
impuse.
Se întâmplã des sã observãm aceastã incapacitate de autoevaluare corectã, cel puþin la alþii, dacã nu ºi la noi înºine. Un semen
de-al nostru, de exemplu, insistã cu încãpãþânare într-o îndeletnicire
care nu i se potriveºte deoarece, realmente, nu este conºtient de
forþa lui personalã sau de punctul lui forte, deºi pentru alþii acesta
pare evident.
Desigur, existã întotdeauna nevoia, mult mai dureroasã, de a
deveni conºtient de propriile tale limite ºi de a învãþa sã þi le accepþi.
Poate cã unul dintre cele mai dificile lucruri pe care fiecare dintre noi
trebuie sã-l facã este acela de a putea spune clar: „Pânã aici, asta nu
pot s-o fac. În acest caz, din cauza lipsei de experienþã sau a unei
incapacitãþi personale, nu pot face faþã acestei situaþii; nu pot satisface
nevoile cuiva pe care cu siguranþã îl iubesc, soþul sau copiii mei.”
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Nu aveþi suficientã experienþã sã înþelegeþi nevoia celui apropiat,
sau nu v-aþi maturizat suficient, sau sunteþi încã îngrãdiþi de anumite
limite pe care nu le intuiþi, prin urmare nu îl puteþi ajuta. Cred cã
fiecare a trecut, la un moment dat, prin aºa ceva, când a fost nevoit
sã suporte gustul amar al eºecului, fie într-o încercare extrem de
importantã, fie într-o relaþie apropiatã.
Viaþa vã învaþã cã nu puteþi atinge adevãrata maturitate pânã
când nu veþi fi pregãtiþi sã acceptaþi acest crud adevãr, sã vã acceptaþi
propriile limite ºi sã faceþi ajustãrile necesare, oricât de grele ar fi
ele. Fie învãþaþi sã lãsaþi pe altcineva sã satisfacã acea nevoie, fãrã
supãrare sau invidie, ºi acceptaþi acest lucru; fie încercaþi cumva sã
învãþaþi singuri sã o satisfaceþi. Dacã refuzaþi sã vã acceptaþi limitele,
vã veþi refuza posibilitatea de a progresa.
Nu este uºor sã vã acceptaþi ºi sã vã recunoaºteþi limitele, nu
existã nicio formulã comodã de a accepta realitatea, greu digerabilã,
cã altcineva trebuie sã satisfacã acea nevoie, dacã voi aþi eºuat. Dar
trebuie s-o faceþi. Dacã refuzaþi, veþi da dovadã de laºitate, pretinzând
cã acea limitã nu existã, cã nu aþi dat greº. Dar situaþia a rãmas nerezolvatã ºi singurii care se amãgesc sunteþi voi înºivã.
Existã ºi un alt ingredient al procesului de maturizare, care este
aproape la fel de dureros ca ºi acceptarea propriilor limite ºi conºtientizarea lucrurilor pe care nu sunteþi capabili sã le oferiþi. ªi anume, a
învãþa sã acceptaþi faptul cã alþi oameni nu sunt capabili sã vã dãruiascã un anumit lucru. Trebuie sã învãþaþi sã nu cereþi imposibilul sau
sã nu vã supãraþi atunci când nu-l primiþi.
Autocunoaºterea vã ajutã în aceastã privinþã, pentru cã atunci
când reuºiþi sã vã înþelegeþi mai bine pe voi înºivã, îi înþelegeþi mai
uºor ºi pe cei pe care îi iubiþi.
Aº vrea sã vã dau exemplul unei tinere care a învãþat sã se descurce într-o situaþie impusã de limitele cu care s-a confruntat în relaþia
sa personalã.
Pentru cã soþul ei a uitat de aniversarea nunþii lor ºi de zilele de
naºtere ale copiilor, femeia s-a simþit jignitã. Apoi a fost nevoitã sã
accepte cã programul lui era foarte încãrcat, cã era absorbit de
probleme foarte importante. Dacã el a neglijat sã facã ceea ce ea îºi
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dorea ºi aºtepta de la el, nu a fost din cauzã cã nu dorea s-o facã
fericitã, ci pentru cã avea atâtea altele pe cap.
Femeia a învãþat sã facã faþã situaþiei reamintindu-i de fiecare
aniversare prin câteva aluzii subtile. Cu câteva zile înainte, obiºnuia
sã-i lase un bileþel, în care îi scria: „Peste patru zile este aniversarea
noastrã. Crezi cã ne-am putea planifica puþin timp împreunã?” sau,
dacã ºtia cã urma sã plece într-o cãlãtorie, îl întreba: „Nu poþi s-o
amâni câteva zile? Este aniversarea noastrã ºi aº vrea sã fim împreunã.”
Nu era niciodatã un reproº sau o observaþie la adresa comportamentului sãu, ci doar o aluzie cã sãrbãtorirea aniversãrilor ar fi o
ocazie plãcutã pentru amândoi, ceva la care ea s-a gândit întâmplãtor.
Când a învãþat sã înþeleagã situaþia, a fost capabilã sã-i fereascã
pe copii de dezamãgirea cã „tati uitase”. Cu câteva zile înainte de o
aniversare, îl întreba întâmplãtor: „Îþi aminteºti ce frumoasã a fost
ziua în care s-a nãscut John?”
Era o aluzie cu dublu înþeles. El îi înþelegea mesajul ºi îi era recunoscãtor.
Mult mai rãu ar fi fost dacã ea ar fi aºteptat ziua aniversãrii ºi
atunci i-ar fi spus: „Ai uitat cã azi e ziua mea.” L-ar fi încãrcat pe el cu
un sentiment de vinovãþie ºi ar fi fãcut ziua nefericitã pentru amândoi.
Iatã de ce, a te maturiza înseamnã, în mare parte, a accepta nu
numai defectele tale, dar ºi pe cele ale persoanelor dragi, ºi a-i ajuta,
pe cât posibil, sã nu greºeascã.
Acceptarea limitelor celorlalþi prezintã ºi un alt pericol, poate ºi
mai mare. Uneori suntem tentaþi sã privim ca limite unele calitãþi
care reprezintã, de fapt, forþa celeilalte persoane. Poate cã ne displac
pentru cã nu sunt acele calitãþi pe care am dori sã le întâlnim la cealaltã
persoanã. Pericolul se naºte atunci când nu-l acceptãm pe celãlalt
aºa cum este, ci încercãm sã-l schimbãm conform principiilor noastre.
Cred cã unul dintre lucrurile elementare pe care trebuie sã-l
recunoaºtem este acela cã singura dezvoltare meritorie este dezvoltarea individului. Dacã încercaþi sã schimbaþi acel individ pânã la pierderea personalitãþii sale, aþi distrus esenþa unei fiinþe umane, ºi anume
caracteristicile care îl deosebesc de alt individ. Oricine încearcã sã
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schimbe un alt om ºi sã-l încadreze forþat într-un ºablon considerat
ideal, în loc sã-l încurajeze sã progreseze în stilul lui, face un lucru
periculos.
Mai devreme sau mai târziu, acel om se va rãzvrãti dacã se
încearcã turnarea lui într-un tipar care nu i se potriveºte. Sigur, uneori
poþi opri sau schilodi întreaga dezvoltare a unei personalitãþi, dar nu
cred cã aºa ceva nu trezeºte în acel om profunde resentimente.
Am vãzut pãrinþi care folosesc sarcasmul ºi tot felul de presiuni
ca sã-ºi „educe” copiii ºi sã-i oblige sã se conformeze unui tipar aprobat de ei. Am vãzut ºi pãrinþi care se strãduiesc din rãsputeri sã facã
din copiii lor ceea ce ei înºiºi îºi doriserã sã fie ºi, din anumite motive,
nu reuºiserã. Sau pãrinþi care nutresc dorinþa arzãtoare, deºi
nerecunoscutã, de a þine copilul aproape de ei, aspirând astfel, prin
copil, la un fel de continuitate cu viitorul ºi la garanþia cã munca lor va
fi dusã mai departe. Uneori reuºesc, dar cu preþul revoltei ºi, practic,
al distrugerii personalitãþii copilului.
La un moment dat, un om cu o individualitate puternicã va rupe
lanþul ºi va porni pe propriul lui drum, cel ales de el. Dar o va face
poate dupã multã suferinþã ºi cu preþul deteriorãrii relaþiilor umane.
Singura modalitate prin care îi putem ajuta cu adevãrat pe ceilalþi
sã evolueze este sã-i lãsãm s-o facã singuri, încercând sã le arãtãm,
prin exemple, dacã putem, ce este cu adevãrat necesar. Dar a-i
impune ceva cu forþa unui individ este un efort deseori sortit eºecului
ºi care nu-l va ajuta sã-ºi dezvolte propria individualitate.
Toatã lumea trebuie sã aibã sentimentul cã este important sã-ºi
dezvolte adevãrata fire. Nu ar trebui sã ne comparãm cu alþii, în
niciun caz nu ar trebui sã-i imitãm. Am observat deseori cã persoana
care ºi-a urmat propriile înclinaþii are un mai mare respect pentru
sine decât cea care a fost presatã într-un ºablon ce nu-i aparþine.
ªi, fãrã respect de sine, puþini oameni sunt capabili sã împãrtãºeascã
un respect real pentru alþii.
Aºa cum trebuie sã învãþãm sã acceptãm limitele altora, tot aºa
trebuie sã învãþãm sã nu cerem niciodatã de la altcineva ceea ce nu
ni se oferã de bunãvoie. Este valabil pentru soþ sau soþie, pentru
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copii, în special dupã ce au pãrãsit cãminul, ºi pentru prieteni. Ceea
ce este dãruit de bunãvoie în dragoste, în prietenie ori în societate
trebuie primit cu bucurie. Dar ceea ce este refuzat nu trebuie pretins.
Existã, desigur, multe cãi de a cere ceva ce nu ni se dã de bunãvoie, iar cele mai rele nu sunt neapãrat cele fãþiºe, plângerile directe,
lamentãrile insistente. Unele se fac prin apeluri subînþelese la compasiune ºi la datorie, altele prin patos ºi nevoia de ajutor ºi, în cazuri
extreme, prin boalã.
Acest tip de cerere este o formã de ºantaj emoþional ºi uneori
escaladeazã într-o presiune nemiloasã ºi perfidã. Din pãcate, este ºi
foarte comunã. Oamenii refuzã, de multe ori, sã admitã cã se folosesc
de acest ºantaj. Se considerã abuzaþi, maltrataþi, neglijaþi, orice, dar
în realitate nu recunosc cã încearcã sã obþinã forþat ceva ce nu li se
dã de bunãvoie. Dacã refuzã sã-ºi corecteze aceastã tendinþã, atunci
victimele lor trebuie sã opunã o rezistenþã fermã ºi permanentã
acestui ºantaj emoþional.
Maturitatea înseamnã ºi abilitatea de a accepta critica ºi de a o
analiza. Când nu are valoare, când nu este constructivã, ci distructivã,
critica poate fi ignoratã. Dar când este constructivã, trebuie sã o
acceptaþi ºi sã încercaþi sã profitaþi de pe urma ei, chiar dacã vã simþiþi
jigniþi. Poate v-a durut când cineva v-a atras atenþia asupra unui defect
pe care nu-l doreaþi scos la luminã. Dar, dacã sunteþi suficient de
maturi, veþi accepta critica celor care pe care îi iubiþi ºi care vã iubesc
ºi veþi învãþa din ea.
Fãrã îndoialã, cei mai criticaþi oameni sunt cei care trãiesc, mai
mult sau mai puþin, în lumina reflectoarelor. O parte din criticã poate
fi pe deplin justificatã. Altã parte, însã, vi se va pãrea adesea nedreaptã.
În cazul meu, a trebuit sã iau în considerare, sã evaluez ºi sã accept
nu numai critica la adresa mea, ci ºi aceea la adresa soþului meu ºi a
familiei mele.
Dacã aveþi sentimentul cã sunteþi criticaþi de cineva care nu ºtie
adevãrul ºi vrea sã-l afle, de cineva care are o minte deschisã, atunci
trebuie sã încercaþi sã înfruntaþi critica adusã, sã cãutaþi sã daþi o
explicaþie care s-ar putea sã-l satisfacã sau nu pe critic. Dar dacã vi se
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pare cã toate observaþiile sunt fãcute din simplã rãutate ºi cã nicio
explicaþie nu va schimba un punct de vedere care nu are nimic de-a
face cu realitatea, atunci cea mai bunã soluþie este sã vi le scoateþi
complet din minte, de parcã nu v-ar fi atins în niciun fel, nici pe voi,
nici pe cei dragi vouã.
Unora le este greu sã uite. De fapt, cunosc câþiva cãrora le este
imposibil. Dar sunt de pãrere cã poþi lãsa rãul în urma ta, ºtiind cã nu
vei obþine nimic acordându-i mai multã atenþie.
Un alt semn al maturitãþii este sã elimini treptat defectele pe
care le vezi în tine, dar pe care nimeni nu le cunoaºte. Dacã nimeni
altcineva nu este conºtient de un defect de-al nostru, mulþi dintre
noi tindem sã-l ascundem în loc de a încerca sã-l eliminãm. Îl poleim
în loc sã cãutãm sincer sã scãpãm de el. A-þi spune „în fond, nimeni
nu ºtie” nu este o soluþie. Pentru cã ºtii tu.
Maturitatea înseamnã ºi sã-þi fixezi un set de valori, sã ºtii ce vrei
cu adevãrat de la viaþã. Ce anume îþi procurã cele mai mari satisfacþii?
ªtiu cã satisfacþia mea nu stã în politicã, nici în lucrurile interesante
pe care le fac. Ci în compania pe care mi-o oferã oamenii care îmi
sunt dragi ºi în sentimentul cã, într-o micã mãsurã, le pot face viaþa
mai fericitã sau mai interesantã sau cã-i pot ajuta sã-ºi atingã obiectivele. Nimic altceva nu mi se pare mai important în viaþã.
A fi matur înseamnã sã ºtii ce preþuieºti mai mult. Este uimitor
sã descoperi cã relativ puþin oameni ating acest nivel de maturitate.
Par sã nu se fi oprit niciodatã sã analizeze ce are valoare pentru ei.
Investesc mult efort ºi uneori fac multe sacrificii pentru valori care,
în esenþã, nu le satisfac nicio nevoie realã. Poate cã au asimilat valorile
profesiei lor, ale comunitãþii sau ale vecinilor, ale pãrinþilor sau ale
familiei. A nu reuºi sã-þi stabileºti clar propriile valori este o tragicã
pierdere. Ai pierdut întreaga raþiune a vieþii.
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